Nr 1, februari 2014

Nieuwsbrief forensische zorg
Nr 1, februari 2014

Inhoud
Nieuw format verlofaanvragen TBS
Verblijfsintensiteiten
Aanlevering prestatie-indicatoren 2013
Terugblik Festival Forensische Zorg 2014
Betere doorstroming Forensische Zorg
Beleidskader Plaatsing TBS-dwang 2014
Beleidsregel NHC en transitiebedrag 2013
Forensischezorg.nl

Nieuw format verlofaanvragen TBS
Vanaf 1 januari 2014 geldt een nieuw format voor de
aanvraag van verlofmogelijkheden voor
terbeschikkinggestelden (tbs'ers) of anderszins verpleegden.
Het nieuwe format is tot stand gekomen in samenwerking
met een groot aantal tbs-klinieken en het Adviescollege
Verloftoetsing tbs (AVt). De belangrijkste wijziging van het
format is de toevoeging van een zogeheten slachtofferbox.
Daarmee komt er een ketenbrede aanpak, resulterend in
een verdieping van het slachtofferonderzoek, waarbij de
belangen van het slachtoffer en het resocialisatiebelang van
de tbs'er nog beter in kaart worden gebracht en afgewogen.
Het format draagt bij aan een uitwerking van de positie van
het slachtoffer in de verlofprocedure. De positie van het
slachtoffer wordt al jaren zwaar meegewogen in de
beslissing rond een verlofaanvraag voor
terbeschikkinggestelden (tbs'ers). Meer informatie hierover
vind u op onze website www.forensischezorg.nl. Klik hier
voor meer informatie over dit artikel.
Terug naar boven

Verblijfsintensiteiten
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft besloten om per
1 januari 2014 zeven verblijfsintensiteiten in te voeren in de
forensische zorg. Dit heeft grote gevolgen voor (onder
andere) de processen van indicatiestelling en plaatsing.
Vanwege het ontbreken van passende
prestatiebeschrijvingen van de zeven verblijfsintensiteiten,
is besloten om indicatiestelling en plaatsing tijdelijk in drie
ranges te laten plaatsvinden. Dit jaar zal gewerkt worden
aan het maken van breed gedragen en werkbare
beschrijvingen van alle zeven verblijfsintensiteiten zodat op
basis hiervan indicatiestelling en plaatsing kan plaatsvinden.
Voor de gevolgen van de invoering van de zeven
verblijfsintensiteiten voor de processen van indicatiestelling,

plaatsing en facturatie, klikt u hier.
Terug naar boven

Aanlevering prestatie-indicatoren 2013
In februari en maart 2014 vindt de uitvraag van de
prestatie-indicatoren forensische psychiatrie van verslagjaar
2013 plaats. De zorgaanbieders die verplicht zijn om de
prestatie-indicatoren aan te leveren, hebben op maandag 4
februari een activatielink en een inlogcode ontvangen. Het
dataportaal is geopend van 8 februari tot en met 28 maart
2014.
Klik hier voor meer informatie over de uitvraag van de
prestatie-indicatoren.
Terug naar boven

Terugblik Festival Forensische Zorg 2014
Het Festival Forensische zorg op 28 januari jl. was weer een
actieve en inspirerende dag. De zesde editie was een enorm
succes. Ruim 500 deelnemers en 200 sprekers die met
elkaar kennis deelden, in discussie gingen en in contact
kwamen. Veel professionals uit het werkveld leverden zelf
een bijdrage aan het festival. Bezoekers konden in vijf
rondes kiezen uit ruim zestig sessies. Van interessante
colleges met inhoudelijke discussies tot stevige debatten en
interactieve workshops. Het thema OPEN liep als een rode
draad door deze editie van het festival. Tussendoor werd er
volop genetwerkt en kennis gedeeld, in wandelgangen en op
het Ervaringsterras. Klik hier voor een uitgebreid verslag
van de dag.
Terug naar boven

Betere doorstroming Forensische Zorg
De afgelopen periode heeft DForZo geconstateerd dat er
sprake is van incidentele wachttijden bij het plaatsen van
justitiabelen in een klinische behandelsetting en/of
verblijfsvoorziening. Met de beschikbare middelen, die de
komende periode onder druk staan, zal alleen de
noodzakelijke zorg geboden kunnen worden als er een
verschuiving in het zorgaanbod gerealiseerd wordt van
intensief en hoog beveiligd naar minder intensief en lager
beveiligd. Daartoe moet de in-, door- en uitstroom
verbeterd worden. Hoe we dit gaan aanpakken? Lees meer
op onze website.
Terug naar boven

Beleidskader Plaatsing TBS-dwang 2014
De directie Forensische Zorg plaatst vanaf 1 januari 2014
tbs-gestelden met dwangverpleging op basis van de regio
van herkomst. Om die reden heeft DForZo een nieuw
beleidskader 'Plaatsing TBS-dwang' 2014 ontworpen. Tot 31
december 2013 werd deze doelgroep nog a-select geplaatst.
A-select plaatsen houdt in dat alle tbs-klinieken alle
benodigde voorzieningen hebben voor iedere ter beschikking
gestelde, met uitzondering van een aantal speciale
categorieën, waaronder vrouwen, zwakbegaafden en
extreem beheers- en vluchtgevaarlijke tbs‘ers.
Leefomgeving
Een criterium voor de plaatsing in de forensische zorg is dat
de locatie van de te bieden zorg bereikbaar moet zijn voor
de justitiabele en moet vallen binnen diens leefomgeving.
Dit houdt in dat de zorgverlening in de regio leidend is,
omdat dit de optimale omstandigheden biedt voor een
resocialisatietraject. Hierbij kan gedacht worden aan
langdurig zorgcontact met een therapeut, aansluiting op

langdurig zorgcontact met een therapeut, aansluiting op
reguliere zorg of een ondersteunend sociaal netwerk.
In het nieuwe beleidskader worden oude en nieuwe
afspraken ten aanzien van de plaatsing van tbs-gestelden
bij elkaar gebracht. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat in
de loop van 2014 dit beleidskader wordt samengevoegd met
het Handboek Forensische Zorg (FZ). Op deze manier
ontstaat er één kader voor plaatsing van alle forensische
titels, inclusief tbs-dwang. Eind 2014 zal het beleidskader
geëvalueerd worden waarbij ook input vanuit het veld
(FPC’s, OM, ZM) betrokken zal worden. Voor meer
informatie klik hier.
Terug naar boven

Beleidsregel NHC en transitiebedrag 2013
Het afgelopen jaar is er regelmatig overleg geweest met de
Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) over de beleidsregels.
DForZo heeft enkele inhoudelijke opmerkingen geplaatst
waarna de NZa de beleidsregels heeft aangepast.
Naar verwachting wordt binnen afzienbare tijd door de Nza
een nieuwe versie uitgebracht. Hiermee komt duidelijkheid
voor alle partijen over de berekening en vergoeding van de
kapitaalslasten en het bepalen van het transitiebedrag.
DForZo zal haar best doen de regels zo snel als mogelijk uit
te voeren zodra ze door de Nza zijn gepubliceerd. Het is veel
werk waarvan de afhandeling veel inzet en enige tijd zal
vragen.
Aanbestedingen, zoals FZG, JVZ en Tenders, vallen buiten
de beleidsregels van de NZa en worden voor 100%
afgerekend in budgetparameters. Het is dus van groot
belang dat u de geleverde zorg op het juiste contract
registreert en declareert.
Terug naar boven

Forensischezorg.nl
Op www.forensischezorg.nl vinden professionals in de
forensische zorg informatie over de verschillende aspecten
van het werkveld.
Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet persoonlijk via e-mail
maar wilt u dat wel? Meldt u dan aan door een e-mail te
sturen naar nieuwsbriefforensischezorg@dji.minjus.nl.
Terug naar boven

Colofon
Deze nieuwsbrief is een externe uitgave
van de Directie forensische zorg van de
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), die
zuiver informatief is. Er kunnen geen
rechten aan worden ontleend. DJI

Aanmelden nieuwsbrief
Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet
persoonlijk via e-mail maar wilt u dit
wel. Meld u dan aan door een e-mail te
sturen naar

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
eventuele fouten in de uitgave. Voor
meer informatie of vragen kunt u mailen
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